
Chaves de
Instalação e
Manutenção

Modelo B Plana
Para o Modelo:
• Sprin kler Plano B

Esta é uma chave do tipo
catraca de três par tes. Ela
consiste de um soquete que 
engraza no sprin kler, uma
catraca padrão para aplicar
o torque (aperto) e uma
extensão padrão para
conectar o soquete e a
catraca. A extensão permite
uma aperto man ual firme e
conveniente afastado do
teto. Disponível como uma
chave completa, ou as peças componentes podem ser
encomendadas separadamente. Uma linha ranhurada
de alinhamento no teto na circunferência do soquete in -
dica que a face do sprin kler está nivelada com o teto.
Existe uma marca de alinhamento de união para facilitar
a uniformidade da instalação.

Modelo ZX Pen dent
Para os Modelos:
• ZX–1 QR, ZX INST,

ZX–RES & ZX–RES/2 

Chaves de Sprin kler

Boletim 205W

Modelo G4
Para os Mod elos:
• G4, G4FR, F4FR & F4/RES

Embutidos
• G3A Embutido Seco

Um furo quadrado de ½″ permite que todas as chaves
a serem instaladas possam ser acionadas pela extensão
de catraca usada com a Chave de Sprin kler Plana Modelo 
B. Essas chaves devem ser utilizadas com os sprin kler
indicados para minimizar a possibilidade de danos ao
sprin kler. A abertura dessas chaves permite apoio
suficiente no sprin kler para garantir uma instalação efetiva
e segura.

Modelo GFR1
Para os Modelos:
• A/F2 & GFR/F2 Rebaixados
• F1/RES/F2 & G/F1/EC4     

Lat eral  Hor i zon tal Rebaixado
• G/F1,F1/EC6 & F1 FR/EC8&9

Lat eral  Hor i zon tal Rebaixado

Modelo RC1
Para os Modelos:
• G, G/F1, F1, F1/EC, F1FR,

F1FR/EC &  F1/RES/F2 
Suspenso Rebaixado

• G1 &  F1/RES  Embutido
• G, F1 & F1 FR Suspenso de

Nível Intermediário
• F1FR & F1FR QREC Embutido
• Modelo FP rabaisado E

suspanso para ostipos F1 &
F1FR  de dncaitg empurrado á
maõ.

Modelo G3R
Para os Modelo:
• G3 Suspenso Seco Rebaixado
• F3/F3QR suspenso seio  e

rabaitado
• F3/F3QR Laterial Hor i zon tal

Seco Rabaitado

Modelo ZX

Lat eral Hor i zon tal  
Para os Modelos:
• ZX-1 QR, ZX-RES, ZX QR

INST,
• ZX SR INST & ZX INST

QREC

Modelo XLO EC
Para o Modelo:
• G4 XLO QREC/EC 

Sprin kler Embutido

Modelo XLO
• GFR VELO
• Suspenso Rebaixado sim i lar

a chave Modelo GFR1
exceto quantoa abscrta de
chave qurgascritá.

Soquete Especial:: 
Encaixe de  ½″ 
Diâmetro 23

8″ 
Comprimento de  
   211

16″ Length

Extensão:
 Encaixe de  ½″
Comprimento 5″



  

Os equipamentos apresentados neste boletim devem ser instalados de conformidade com os padrões mais  recentes publicados pela Associação Nacional de Proteção
contra Incêndio (National  Fire Protection Association – NFPA), da Factory Mutual Research Corporat ion, ou outras organizações similares e também de conformidade com
os dispositivos  dos códigos ou práticas sempre que aplicáveis

Os produtos fabricados e distribuídos pela Reliable tem protegido a vida e a propriedade por mais de 80 anos e são instalados e mantidos por fornecedores de sprinkler da
mais alta qualificação e reputação localizados nos Estados Unidos, Canadá e países estrangeiros.

The Reliable Automatic Sprinkler Co., Inc.

(800) 431-1588 Escritórios de Vendas
(800) 848-6051 Fax de Vendas
(914) 668-3470 Escritórios Corporativos
www.reliablesprinkler.com   Endereço eletrônico

Fabricado por

Modelo D
Para os Modelos:
• D, F1, F1FR, F1/RES, G GFR, A

& G Verticais de Nível
Intermediário Comprimento 8¼″

O comprimento exato dessas chaves proporciona o braço de
alavanca adequado ao apertar os sprinklers nos acessórios
da rede evitando dano ao sprinkler. A abertura chanfrada evita
o deslizamento da chave que poderia danificar o sprinkler.
Pintada de cinza.

Para:
• Espelhos de Sprin kler Rebaixados,

Roscados e Planos.
Esta chave possui uma configuração de
arame, soldado cilíndrico. A extremidade
fechada pode ser segurada na palma da
mão. A extremidade aberta se encaixa sobre 
o  sprin kler e possui duas pontas que
engrazam nos orifícios correspondentes no flange do espelho
para permitir um método efetivo de aperto do espelho sem
deixar marcas de sujeiras das mãos no teto.

Diâmetro: 2 3/8 “… Altura: 2"

Chave tipo Espelho Modelo
FEA 

Sede da Válvula de
Alarme Modelo E 
Modelo B & BX
Feito de ferro fundido. Especialmente
projetada para a fácil retirada e recolocação
da sede da válvula sem danificá-la. Possui
entalhes espaçados que se engrazam nos
ressaltos da sede e um cubo de encaixe
sextavado de 1′ ou 1½′ para aperto com uma 
extremidade de abertura, soquete ou chave
ajustável padrão. Sede de Válvula

Típica

Modelo H
Para os Modelos:
• H (ESFR) 
• G XLO Vertical
• G & GFR VELO Suspenso
Similar ao Modelo D, exceto quanto a abertura para a chave
pintada de azul.

Tamanhos adequados aos Modelos
E de Válvulas de Alarme, B & BX de
Válvula de Dilúvio & Válvula de
Canalização Seca LDX 

As linhas de revisão indicam dados atualizados ou novos.
E.G. Impresso nos E.UA

 Papel
Reciclado

Tamanho da
Chave

Modelo 
E

Modelos B, BX 
& LDX

Cubo de
Encaixe

Hexagonal
2½″ 6881230000  1″
3″ 6881230000  1″
4″ 6881240000 6881240000 1½″
6″ 6881260000 6881506000 1½″
8” 6881280000  1½″

Chaves de Válvula
Sede de Válvula de Canalização Seca -
Modelo A & D  Porca de Apoio de Alavanca - 
Modelo C1 & C2 
Feita de ferro fundido. Essas chaves foram projetadas especialmente
para serem usadas com os Modelos de Válvulas  A, C1, C2 e D de
Canalização Seca da Reliable. Quando utilizadas com as válvulas da
série C os ressaltos da chave engrazam nos entalhes da Porca de
Apoio de Alavanca. A remoção dessa porca permite o completo
içamento do conjunto inteiro do flape. Quando usadas com os
modelos de válvula A  D de Canalização Seca os ressaltos
engrazam nas nervuras na sede de bronze e permitem que ela
possa ser desaparafusada.
O cubo de encaixe sextavado de ½″ na parte superior da chave
permite que ela seja utilizada com uma extremidade de abertura,
soquete ou chave ajustável padrão. Disponível nos tamanhos  4″ e 
6″. O tamanho de 4″  também se adequa à Válvula de
Canalização Seca,  modelo  A , de  2½″.

Sede Modelo D Porca de Apoio de Alavanca

Modelo G3
Para os Modelos:
• G3 Suspenso Seco & Lat eral Hor i zon tal (HSW)
• G3FR Suspenso Seco &  Lat eral Hor i zon tal (HSW ).
Esta chave é similar a chave Modelo D exceto quanto a abertura da
chave que é chavetada e maior. Pintada de vermelho.

Chave para Proteção/Sprinkler  Modelo  J 
Para:
• Todos os sprin klers equipados

com a Proteção Modelo D. Sim i lar 
a chave Modelo D exceto quanto
a abertura que se encaixa sobre
o conjunto proteção/sprin kler.
Pintada de Laranja.
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